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KF § 11/2021 Dnr 2021/15  
 
Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, 
uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode från och med   
2021-02-01 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppräknad taxa för 
brandskyddskontroll, uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt 
uppräknat skorstensfejarmästararvode från och med 2021-02-01. 
 
Sammanfattning 
Förslag till uppräkning av taxor och skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 2021-02-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
tills ny taxa träder i kraft. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex 
enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla från och med 2020-04-01. 
Föreslagen taxa är enligt rekommendation från SKR, sotningsindex 2020 
uppräknad med 4,47%. 
 
Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 
med samma procentsats, från 24 007 till 25 080 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2020. 
 
Kommunallagen 
Enligt kommunallagen 2 kap 4 § får kommuner och regioner inte fatta 
beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana 
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. 
 
I vanliga fall sker en uppräkning årligen men med anledning av pandemin 
har det dröjt med en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och 
Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet. Ny taxa föreslås gälla från 
och med 1 februari 2021. Detta innebär att taxan som fastställdes från 1 juli 
2019 gäller till och med 31 januari 2021. 
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Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschefen 2020-12-14 
Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2021-02-01 tills vidare exklusive moms.  
Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2021-02-01 tills vidare inklusive moms. 
SKR förslag om sotningsindex för 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2021 
Kommunstyrelsen § 20/2021 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
Räddningstjänsten 
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